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Finalitzat el termini establert de presentació d’ofertes per a la instal·lació d’un sistema de 
tractament d’aire a la sala multiusos del Palau Municipal d’Esports Son Moix, s’ha presentat 
les següents empreses:  

-XESC, FRED I CLIMA, SL (B-57855470) 
-PIONEROS 5120. SL (B-06773550) 
-INSTALACIONES MECÁNICAS MUÑOZ, SLU (B-57786907) 
 
Les empreses han presentat la Declaració Responsable i el Document d’Acreditació de visita 
a la Instal·lació i aporten les següents ofertes econòmiques:  
 
-XESC, FRED I CLIMA, SL (B-57855470)-18.127,46€ IVA INCLÒS 
-PIONEROS 5120. SL (B-06773550)-17.605,50€ IVA INCLÒS 
-INSTALACIONES MECÁNICAS MUÑOZ, SLU (B-57786907)-15.125€ IVA INCLÒS 
 
INSTALACIONES MECÁNICAS MUÑOZ, SLU (B-57786907) presenta la oferta més econòmica, 
que es troba per davall del pressupost del contracte (punt 7). 
 
Segons el criteri de puntuació (oferta més econòmica, punt 4), l’adjudicació de l’obra ha 
d’esser per l’empresa INSTALACIONES MECÁNICAS MUÑOZ, SLU (B-57786907) 
 
 
Conclusió 
 
Es proposa la contractació de l’empresa INSTALACIONES MECÁNICAS MUÑOZ, SLU (B-
57786907) per a la instal·lació d’un sistema de tractament d’aire a la sala multiusos del Palau 
Municipal d’Esports Son Moix. 
 
Als efectes del que disposa l’article 118 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic es 
deixa constància de que l’entitat INSTALACIONES MECÁNICAS MUÑOZ, SLU (B-57786907), dins 
l’any 2022, no ha subscrit més contractes menors que individual o conjuntament superin la 
quantitat de 40.000 euros, IVA exclòs per a contractes d’obres. 
 
 
 
 
 

UUnniittaatt  
eemmiissssoorraa::  

Direcció Palau 
Municipal d’Esports Son 
Moix 

CCooddii  oorrggàànniicc::  22000000 

RR//NN::   

RR//VV::  CM 34/2022 

UUnniittaatt  
ddeessttiinnaattààrriiaa::  

Àrea de Manteniment i Obres 
 

CCooddii  oorrggàànniicc::   

DDeessttiinnaattaarrii//ttààrriiaa::   

AAssssuummppttee::  

Informe de valoració amb proposta d’adjudicació pel contracte menor per a la  
instal·lació de sistema de tractament d’aire a la sala multiusos del Palau 
Municipal d’Esports Son Moix i informe d’observació de les prescripcions de 
l’article 118 LCSP 
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Els sotasignants declaren conèixer el contingut dels articles 52, 53 i 54 del Reial decret 
legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic 
de l'empleat públic i l’article 61 del Reglament financer (UE 2018/1046, de 18 de juliol 2018) i 
no tenir conflictes d’interès en aquesta actuació que integra l'expedient. 
 
 
 
 
 
 
Palma, 5 de setembre de 2022 
 
 
 
 
Margalida Sastre Mestres 
Directora Palau Municipal d’Esports Son Moix 
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